
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE REDAÇÃO 

6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

“O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem”. 

Arthur Schopenhauer 

 

A Itália vive, desde o dia nove de março, um isolamento total que inclui a suspensão de aulas e de serviços 

não essenciais. Eventos foram cancelados, e até mesmo o transporte de mercadorias foi limitado. Giuseppe Conte 

afirmou nesta quarta-feira que a emergência do novo Coronavírus é “sem precedentes” em todo o mundo. Ele 

pediu também que os países sejam rigorosos no combate ao Coronavírus. 

“Ninguém pode aceitar, muito menos a Itália que está fazendo grandes sacrifícios para combater o 

vírus, que outros países não percebam essa necessidade de máxima atenção preventiva”, disse o primeiro-

ministro durante um pronunciamento na Câmara dos Deputados da Itália. 
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-medidas-mais-restritivas-contra-

coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml 

 

A Itália berço do maior império do mundo antigo sofre hoje com um surto da maior pandemia da era 

moderna, pós-virada do milênio, anos 2000, século XXI. Contudo esse país que já foi o centro político, econômico 

e militar do mundo tem em sua história uma influência como nenhum outro país. Até nossa língua Portuguesa é 

influenciada pela língua que se originou no Império Romano. 

BARBOSA, Tiller. 30 de março de 2020 

 

Leia o texto abaixo.  

 

A importância do Império Romano 

 

A importância de Roma como centro de difusão cultural do Ocidente foi tamanha que até os dias atuais 

algumas características do maior Império da Antiguidade ainda se fazem presentes. As influências romanas são 

tantas que nos deparamos com elas todos os dias. Ou você não conhece um Augusto, um Júlio, um César, um 

Adriano, um Antônio? Ou mesmo você, que está lendo este texto, pode ter um desses nomes, que eram de pessoas 

que marcaram a história de Roma. 

Isso ocorre em virtude da importância de Roma para o mundo ocidental. São nomes que permaneceram 

conhecidos ao longo do tempo e são utilizados até os dias atuais. Mas não são apenas os nomes que demonstram 

as influências romanas em nossa vida atual. 

A língua que falamos no Brasil, a língua portuguesa que herdamos dos colonizadores portugueses, é uma 

das quatro principais línguas derivadas da língua falada em Roma: o Latim. Também são derivados do latim o 

espanhol, o francês, o romeno e o italiano. Além disso, o latim influenciou inúmeras palavras em idiomas como 

o inglês e o alemão. O latim também é utilizado para dar os nomes científicos de plantas e animais. A Igreja 

Católica, que se diz herdeira de Roma, tem ainda hoje como língua oficial o latim. Há não muito tempo, as missas 

eram todas celebradas em latim. 
PINTO, Tales. Influências Romanas nos Dias Atuais. 

Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/historia/influencias-romanas-nos-dias-atuais.htm 

 

 

 

 

Aluno(a):________________________________________________________________________ Data________/_______/2020                                 

Professor(a): ________________________________________________________ Disciplina:__________________________ 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – 1º BIMESTRE – 2020                  Turma:____________________ 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-medidas-mais-restritivas-contra-coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-medidas-mais-restritivas-contra-coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml
https://escolakids.uol.com.br/historia/influencias-romanas-nos-dias-atuais.htm


Origem da Língua Portuguesa 

 

 
 

 

Pesquise a origem e o significado das expressões abaixo. 

Agenda: __________________________________________________________________________________ 

Álibi: ____________________________________________________________________________________ 

Alter ego: _________________________________________________________________________________ 

Bis: ______________________________________________________________________________________ 

Curriculum Vitae: __________________________________________________________________________ 

Et caetera ou etc: ___________________________________________________________________________ 

Fac simile: ________________________________________________________________________________ 

Grátis: ___________________________________________________________________________________ 

Grosso modo: ______________________________________________________________________________ 

Habeas corpus: _____________________________________________________________________________ 

Incognita: _________________________________________________________________________________ 

Intra muros: _______________________________________________________________________________ 

In memoriam: ______________________________________________________________________________ 

In vitro: ___________________________________________________________________________________ 

Mea culpa: ________________________________________________________________________________ 

Per capita: _________________________________________________________________________________ 

Persona non grata: __________________________________________________________________________ 

Sine qua non: ______________________________________________________________________________ 

Statu quo: _________________________________________________________________________________ 

Sine die: __________________________________________________________________________________ 

Sui generis: ________________________________________________________________________________ 

Recto: ____________________________________________________________________________________ 

Ultimatum: ________________________________________________________________________________ 

Veto: ____________________________________________________________________________________ 

Via: _____________________________________________________________________________________ 

Vice versa: ________________________________________________________________________________ 



Produza uma redação sobre quem foi o Império Romano e como esse influenciou o mundo até os dias atuais. 
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Quem foi JEAN PIAGET? (1896-1980) 

 
Jean Piaget foi o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio. O cientista suíço revolucionou o modo de encarar 

a educação de crianças ao mostrar que elas não pensam como os adultos e constroem o próprio aprendizado. Foi o nome mais 
influente no campo da educação durante a segunda metade do século 20, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não 
existe, entretanto, um método Piaget, como ele próprio gostava de frisar. Ele nunca atuou como pedagogo. Antes de mais nada, 
Piaget foi biólogo e dedicou a vida a submeter à observação científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento pelo ser 
humano, particularmente a criança. 

Você estuda em um Colégio Jean Piaget! 


